
ขอสอบเกา ขาราชการ กทม. 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเปนกฎหมายเมื่อใด  
ก. 20 มกราคม 2528               
ข. 20 มีนาคม 2528 
ค. 20 มิถุนายน 2528              
ง. 20 สิงหาคม 2528  
 
2. การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบดวยกี่สวน  
ก. ประกอบดวย 2 สวน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ข. ประกอบดวย 2 สวน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ค. ประกอบดวย 3 สวน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร , ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการ
เขต  
ง. ประกอบดวย 3 สวน คือ สภากรุงเทพมหานคร , ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต  
 
3. ประธานสภา และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร จะดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดเม่ือใด  
ก. เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อ  
ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อ  
ค. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อ  
ง. ดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก  
 
4. ในปหนึ่งกฎหมายไดบัญญัติใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไวอยางไรฃ  
ก. สมัยประชุมสามัญมีจํานวน 2 สมัย  
ข. สมัยประชุมสามัญมีจํานวน 3 สมัย  
ค. สมัยประชุมสามัญมีจํานวน ไมนอยกวา 2 สมัย แตตองไมเกิน 3 สมัย  
ง. สมัยประชุมสามัญมีจํานวน ไมนอยกวา 3 สมัย แตตองไมเกิน 4 สมัย  
  
5. คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร มีวาระการปฏบิัติหนาที่คราวละกี่ป  
ก. 1 ป              
ข. 2 ป 
ค. 3 ป            
ง. 4 ป  
  
6. ผูที่ทําหนาที่เปนเลขานุการประจํารองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกตําแหนงวาอยางไร  
ก. เลขนุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     
ข. เลขนุการผูวารองราชการกรุงเทพมหานคร   
ค. ผูชวยเลขนุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ง. เลขนุการรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
   
 



 
7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจแตงตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดจํานวนกี่คน  
ก. จํานวน 7 คน   
ข. จํานวนไมเกิน 7 คน 
ค. จํานวน 9 คน 
ง. จํานวนไมเกิน 9 คน  
 
8. ผูบังคับบัญชาในสวนราชการใดของกรุงเทพมหานครที่มีผูบังคับบัญชาเปนขาราชการการเมือง  
ก. สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
ข. สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ค. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ง. สํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร  
 
9. ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขต ดํารงตําแหนงตามวาระไดคราวละกี่ป  
ก. 1 ป   
ข. 2 ป 
ค. 3 ป 
ง. 4 ป  
 
10. ใครเปนผูนัดประชุมสมาชิกสภาเขตเพ่ือใหสมาชิกสภาเขตมาประชุมเปนครั้งแรก  
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ง. ผูอํานวยการเขต  
 
11. ขอใด กลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับการมอบอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ก. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจรักษาราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรณีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได  
ข. กรณีผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไมอาจปฏิบัติราชการได ผูรักษา
ราชการแทนคือปลัดกรุงเทพมหานคร  
ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนไดโดยไมตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ไดโดยไมตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
12. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุผลอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายไดใน
เวลาใด  
ก. เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.  
ข. เวลา 06.00 น. ถึง 17.00 น.  



ค. เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
ง. เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้น  
 
13. รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผานความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแลวจะถือใชเปนกฏหมายได
ใครเปนผูลงนาม (กรณีผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหสภากรุงเทพมหานครภายใน 30 วนั นับแตวันที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร)  
ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
 
14.ใครเปนผูเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณา  
ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ค. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
ง. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
15. กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติใหเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล และกาซปโตรเลียมที่ขายในเขตกรุงเทพมหานครไมเกินลิตรละก่ีสตางค  
ก. ไมเกินลิตรละ 5 สตางค   
ข. ไมเกินลิตรละ 10 สตางค 
ค. ไมเกินลิตรละ 25 สตางค 
ง. ไมเกินลิตรละ 50 สตางค  
 
16. ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ เจาพนักงานผูมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยของผู
ตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรไดโดยมขีั้นตอนอยางไร  
ก. ขออํานาจศาลออกหมายยึดหรือสั่งกอน  
ข. แจงใหกรมสรรพากรดําเนินการแทนกรุงเทพมหานคร  
ค. แจงตํารวจและศาลดําเนินการไปพรอมๆกัน  
ง. ดําเนินการไดโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  
  
 
17. ขอใดเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร  
ก. คาใชสอย   
ข. เงินเดือน 
ค. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม 
ง. คาสาธารณูปโภค  
 
 
 



 
18. หนวยงานใดเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่นๆของ
กรุงเทพมหานคร  
ก. กรมบัญชีกลาง   
ข. สํานักงบประมาณ 
ค. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ง. กรมสรรพากร  
  
19. ใครเปนผูมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร  
ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ข. อธิบดีกรมการปกครอง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
 
20. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีจํานวนกี่คน  
ก. 2 คน   
ข. 3 คน 
ค. ไมเกิน 3 คน 
ง. ไมเกิน 4 คน  
 
-------------------------------- 
ตวัอยาง 2 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหไว ณ 
วันที่เทาใด  
ก. ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ง. ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
2. ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชเมื่อใด  
ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน  
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย  
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน  
 
3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศยกเลิก  
ก. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ค. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ง. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕  
 



4. “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา  
ก. ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.ก. 
กําหนด  
ข. บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนของ
กรุงเทพมหานคร  
ค. ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ง. บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
กรุงเทพมหานคร  
 
5. บุคคลใดเปนผูรักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ก. นายกรัฐมนตรี  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร  

 
6. ก.ก. เปนคํายอของอะไร  
ก. คณะกรรมการกําหนดระเบียบขาราชการ  
ข. คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ค. คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ง. คณะกรรมการกําหนดตําแหนงและเงินเดือนขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
7. ประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครคือใคร  
ก. นายกรัฐมนตรี  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร  

 
8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กําหนดไวในคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครตองมีจํานวนเทาใด  
ก. จํานวน ๙ คน  
ข. จํานวน ๗ คน  
ค. จํานวน ๕ คน  
ง. จํานวน ๓ คน  
 
9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด  
ก. มีสัญชาติไทย  
ข. อายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ  
ค. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
ง. มีเงินเดือนประจํา  



 
 
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละก่ีป  
ก. ๑ ป  
ข. ๒ ป  
ค. ๓ ป  
ง. ๔ ป 

---------------เฉลยจา------------------ 

ตวัอยาง 1 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเปนกฎหมายเมื่อใด  
ตอบ ง. 20 สิงหาคม 2528  
 
2. การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบดวยกี่สวน  
ตอบ ประกอบดวย 2 สวน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
3. ประธานสภา และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร จะดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดเม่ือใด  
ตอบ ง. ดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก  
 
4. ในปหนึ่งกฎหมายไดบัญญัติใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไวอยางไรฃ  
ตอบ สมัยประชุมสามัญมีจํานวน ไมนอยกวา 3 สมัย แตตองไมเกิน 4 สมัย  
 
5. คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร มีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละกี่ป  
ตอบ ข. 2 ป  
 
6. ผูที่ทําหนาที่เปนเลขานุการประจํารองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกตําแหนงวาอยางไร  
ตอบ ค. ผูชวยเลขนุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจแตงตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดจํานวนกี่คน  
ตอบ ง. จํานวนไมเกิน 9 คน  
 
8. ผูบังคับบัญชาในสวนราชการใดของกรุงเทพมหานครที่มีผูบังคับบัญชาเปนขาราชการการเมือง  
ตอบ ข. สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
9. ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขต ดํารงตําแหนงตามวาระไดคราวละกี่ป  
ตอบ ก. 1 ป  
 
 



10. ใครเปนผูนัดประชุมสมาชิกสภาเขตเพ่ือใหสมาชิกสภาเขตมาประชุมเปนครั้งแรก  
ตอบ ง. ผูอํานวยการเขต  
 
11. ขอใด กลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับการมอบอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ตอบ ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทนไดโดยไมตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
12. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุผลอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายไดใน
เวลาใด  
ตอบ ง. เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้น  
 
13. รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผานความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแลวจะถือใชเปนกฏหมายได
ใครเปนผูลงนาม (กรณีผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหสภากรุงเทพมหานครภายใน 30 วนั นับแตวันที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร)  
ตอบ ก. ประธานสภากรุงเทพมหานคร  

 
14.ใครเปนผูเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณา  
ตอบ ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
15. กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติใหเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล และกาซปโตรเลียมที่ขายในเขตกรุงเทพมหานครไมเกินลิตรละกี่สตางค  
ตอบ ก. ไมเกินลิตรละ 5 สตางค  
 
16. ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ เจาพนักงานผูมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยของผู
ตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรไดโดยมีขั้นตอนอยางไร  
ตอบ ง. ดําเนินการไดโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  

 
17. ขอใดเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร  
ตอบ ค. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม  

 
18. หนวยงานใดเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี การเงนิ และทรัพยสินอื่นๆของ
กรุงเทพมหานคร  
ตอบ ค. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 
19. ใครเปนผูมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร  
ตอบ ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  



 
20. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีจํานวนกี่คน  
ตอบ ง. ไมเกิน 4 คน  

 
-------------------------------- ------------- 
ตัวอยาง 2  
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหไว ณ 
วันที่เทาใด  
ตอบ ค. ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
2. ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชเมื่อใด  
ตอบ ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศยกเลิก  
ตอบ ก. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
มาตรา ๓ ใหยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
4. “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา  
ตอบ ง. บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ของกรุงเทพมหานคร  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับ  
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน  
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปน  
เงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
5. บุคคลใดเปนผูรักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี  
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ  
 
6. ก.ก. เปนคํายอของอะไร  
ตอบ ข. คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการ  
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย  
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. 



เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จํานวนสี่คน ไดแกรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครโดยขาราชการกรุงเทพมหานครแตละประเภทคัดเลือก
กันเอง จํานวนหาคน ไดแก  
(ก) ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวนสองคน  
(ข) ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวนสองคน  
(ค) ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอดุมศึกษา จํานวนหนึ่งคน  
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุมรวมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ประจักษในดานการบริหารงานสวนทองถิ่น ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการดานกฎหมาย ดานการศึกษา หรือดานอื่น
ที่เปนประโยชนแกการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จํานวนหาคน  

 
7. ประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครคือใคร  
ตอบ ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กําหนดไวในคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครตองมีจํานวนเทาใด  
ตอบ ค. จํานวน ๕ คน  
ดูคําอธิบายขอขางตน  
 
9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด  
ตอบ ง. มีเงินเดือนประจํา  
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ  
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
ฯลฯ  
 
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละก่ีป  
ตอบ ง. ๔ ป  
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครม ี 
วาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหมให  
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ง  
ไดรับคัดเลือกใหมเขารับหนาที ่ 

CR: http://www.ติวสอบราชการ.com 


